
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 22 september 2021

Betreft 
O Agendaverzoek

O Raad

O College

Onderwerp :
Beeldvormende sessie over Bomenbeheer

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Wieteke de Boer (beleidsmedewerker), 050 367 8908, wieteke.de.boer@groningen.nl 

Rick Pos (bestuursadviseur), 050 367 6392, rick.pos@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Eerder heeft de organisatie Boomwachters een digitaal werkbezoek georganiseerd waarin stevige 

kritiek werd geuit op de wijze waarop de gemeente het bomenonderhoud vormgaf. Van de kant van 

de raad is toen gevraagd om een soortgelijke sessie  met de ambtenaren, om hun kant van het 

verhaal te horen / zien. In de brief Voortgangsrapportage rekenkamerrapport Beleid dat hout snijdt, 

wordt een dergelijke sessie aangeboden. De agendacommissie heeft gemeend op dit aanbod in te 

moeten gaan.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O n.v.t.

Voorgeschiedenis
Voor de presentatie van de Boomwachters op 3 februari jl zie Werkbezoek-Boomwachters 

mailto:wieteke.de.boer@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/3-februari/10:30/Werkbezoek-Boomwachters
mailto:rick.pos@groningen.nl


Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen. 

Programma:

De bedoeling is om 13 uur te vertrekken vanaf de Radesingel en dan richting de Poolsterlaan fietsen 
waar de bomenploeg staat. Het programma ziet er in hoofdlijn als volgt uit:

13 uur:                 vertrek Radesingel 
13-14 uur:          fietstocht richting Poolsterlaan waarbij we onderweg op verschillende plekken zullen 
stoppen en een toelichting zullen geven op het boomonderhoud
14 uur:                 aankomst Poolsterlaan
14-14.30 uur:    toelichting op snoeien door bomenploeg

Nadere informatie
…
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